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DN-430-6/2018 

 

Zarządzenie nr 75 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia  13 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg 

studiów 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), § 36 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) ustalam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwana dalej ASP) pobiera opłaty 

za wydanie: 

1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu. 

2) indeksu i jego duplikatu, 

3) odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, 

4) suplementu do dyplomu w języku obcym 

5) duplikatu dyplomu ukończenia studiów 

6) duplikatu suplementu do dyplomu 

 

§ 2 

1. Opłaty za dokumenty wymienione w § 1, ustalone w wysokości zgodnej z poniesionymi 

kosztami ich wykonania, wynoszą odpowiednio: 

1) za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł, 

2) za wydanie indeksu – 4 zł, 

3) za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł  

4) za wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł, 

5) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł, 

6) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł. 

 

2. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2  pobiera się opłatę 

o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

3. Studenci cudzoziemcy przyjmowani na studia w ramach wymiany otrzymują legitymacje  

na wniosek studenta. 

 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 wnosi się na indywidualny numer konta przypisany 

studentowi w systemie informatycznym uczelni, z zastrzeżeniem ust. 5 

 

5. Studenci, o których mowa w ust. 3 wnoszą opłatę za wydanie legitymacji na konto 

Akademii. 
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§ 3 

1. Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczone 

do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego.  

 

2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby 

podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony ten 

dokument.  

 

3. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uwierzytelnia: 

1) dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów, 

2) odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym odpisy w języku obcym, 

3) duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1, 

4) zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

 

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a w 

przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo lub w 

innych uzasadnionych przypadkach-dyrektor NAWA. 

 

§ 4 

1. Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera 

się opłatę w wysokości 26 zł za każdy dokument. 

 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się: 

1) na rachunek bankowy NAWA w przypadku uwierzytelnienia dokumentów 

wymienionych w § 3 ust. 3, 

2) na rachunek bankowy ASP w przypadku uwierzytelnienia dokumentów wymienionych 

w § 3 ust. 4. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 10 Rektora ASP z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości 

opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie 

niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 


